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ΠΑΣΡΑ 03/07/2018 
 

 Δελτίο τφπου για τισ παρεμβάςεισ του Δ ςε ΔΔΕ και ΠΤΔΕ 
Αχαΐασ, αλλά και ΠΔΕ Δυτ. Ελλάδασ 

Ενϊ οι αναγκαίεσ διακοπζσ λειτουργίασ των ςχολείων ξεκίνθςαν για μακθτζσ και εκπαιδευτικοφσ, το Τπ. 
Παιδείασ ςυνεχίηει τισ πολιτικζσ του. το πλαίςιο αυτό το Δ τθσ ΑϋΕΛΜΕ Αχαΐασ πραγματοποίθςε τρεισ 
παρεμβάςεισ: 
α) Σην Σρίτη26.06.2018 το πρωί ζγινε παρζμβαςη ςτο Διευθυντή ΔΔΕ Αχαΐασ με αφορμι τθν επιςτροφι 
των ςυναδ. κοινϊν ειδικοτιτων από το ΠΤΠΕ ςτθν ΔΔΕ Αχαΐασ (τα ςχολεία εκεί ζκλειςαν ςτισ 22 Ιουνίου), 
οι οποίοι προζρχονται από άλλα ΠΤΔΕ για 8 μζρεσ, ενϊ «προςωρινά» ζχει εξομοοιωκεί παράτυπα το διδ. 
ωράριο με αυτό τθσ πρωτοβάκμιασ. Κατακζτουμε για προϊκθςθ ςτο ΤΠΠΕΘ ειδικό κείμενο ενάντια ς’ αυτι 
τθν αντι-εργαςιακι, επιλεκτικι, «προςωρινι» και παράλογθ αφξθςθ του διδ. ωραρίου τουσ. (υννθμζνο). 
β) Σην Σρίτη26.06.2018 ςτισ 11.15 πμ ζγινε παρζμβαςη πριν αρχίςει η ςυνεδρίαςη του ΠΤΔΕ Αχαΐασ με 
αφορμι το παράλογο (και παράνομο απζναντι ςτα ςε ιςχφ ΠΔ 50/96 και 100/97)  ζγγραφο του ΓΓ του 
ΤΠΠΕΘ που αφοροφςε τθν ανάκεςθ μακθμάτων πριν ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία των τμθμάτων ςτα 
ςχολεία. Με πολλαπλι επιχειρθματολογία του προεδρείου και τθν ςυνεπικουρία των δφο αιρετϊν τελικά το 
ΠΤΔΕ δεν ακολοφκθςε τισ οδθγίεσ του εν λόγω εγγράφου. Ζτςι ςταμάτθςε μιά ολιςκθρι διαδικαςία θ 
οποία κα αναςτάνωνε το ςφνολο των κακθγθτϊν τθσ Αχαΐασ, κα δθμιουργοφςε εκατοντάδεσ εμπλοκζσ και 
φυςικά μπορεί να οδθγοφςε ακόμα και ςτισ δικαςτικζσ αίκουςεσ.  
β) Σην Σρίτη 03.07.2018 ςτισ 12.00 το μεςθμζρι ζγινε ςυντονιςμζνθ από τθν ΕΛΜΕ μασ παρζμβαςθ μαηί με 
πολυμελείσ αντιπροςωπείεσ των τριϊν από τισ πζντε ΕΛΜΕ τθσ δυτικισ Ελλάδασ (Α’ ΕΛΜΕ Αχ., Β’ ΕΛΜΕ Αχ., 
ΕΛΜΕ Ηλείασ), ςτον ΠΔΕ Δυτ. Ελλάδασ. Δεδομζνου ότι το ΤΠΠΕΘ προςπακεί να «κλειδϊςει» τον αρικμό των 
τμθμάτων ςε όλεσ τισ βακμίδεσ ςτισ 15 Ιουλίου –χωρίσ μόνιμουσ διοριςμοφσ- τα ηθτιματα που κζςαμε από 
κοινοφ ιταν: 1) Οι αρνθτικζσ παιδαγωγικζσ παρενζργειεσ των θλεκτρονικϊν εγγραφϊν και ςτα ΓΕΛ όςων 
αφορά τον αρικμό των μακθτϊν ςτα τμιματα αλλά και τθν μείωςθ των τμθμάτων ςτθν Α ΓΕΛ κυρίωσ με 
ςτόχο τθν μείωςθ προςλιψεων κακθγθτϊν. Σονίςαμε μάλιςτα ότι ςθμαντικό ποςοςτό μακθτϊν δεν ζχει 
ακόμα εγγραφεί. 2) Για κοινωνικοφσ και παιδαγωγικοφσ λόγουσ εκφράςαμε τθν κάκετθ αντίκεςθ μασ 
μπροςτά ςτθ πικανι μθ ζγκριςθ ολιγομελϊν ι δικεν ολιγομελϊν τμθμάτων ςτα περιφερειακά ΓΕΛ, αλλά 
και εντόσ τθσ Πάτρασ. 3) Ομοίωσ ηθτιςαμε τθν ζγκριςθ των ολιγομελϊν τμθμάτων ςτα ΕΠΑΛ. Θζςαμε 
μάλιςτα προ των ευκυνϊν τθσ, τθ διοίκθςθ για τθ διαχείριςθ τομζων, ειδικοτιτων και τμθμάτων ςτα 3 εςπ. 
ΕΠΑΛ. 4) Όςον αφορά τθ δεφτερθ πρόταςθ που ειςθγικθκε ο ΠΔΕ μετά τισ αντιδράςεισ τθσ ΕΛΜΕ, 
κεωροφμε ότι είναι λογικότερθ τθσ πρϊτθσ, αλλά δεν παφει να καρατομεί τισ κοινζσ ειδικότθτεσ ι τομείσ ςε 
βορρά και νότο ςτθν μακρόςτενθ Πάτρα. 
Για όλα τα ηθτιματα ο Περιφερειακόσ Δ/ντισ Εκπ/ςθσ Δυτ. Ελλάδασ εξζφραςε κεωρθτικζσ παιδαγωγικζσ 
ευαιςκθςίεσ, αλλά ςθν πράξθ δεν δεςμεφτθκε ςχεδόν για κανζνα από τα ηθτιματα που του κζςαμε. 
Θεωροφμε ότι ο κλάδοσ παρότι πρζπει να πάρει ανάςεσ, οφείλει να είναι ςε επιφυλακι. Σα εκπαιδευτικά 
και όχι μόνο ηθτιματα που ζχουμε να αντιμετωπίςουμε είναι μπροςτά μασ και οφείλουμε ο επτζμβρθσ να 
μασ βρει με «ςθκωμζνα» ςυλλογικά και ςυνδικαλιςτικά μανίκια.  

 
                                                        Για το Δ. . 

Ο Πρόεδροσ                                                    Ο Γραμματζασ 

 
ιάχοσ Χριςτοσ                                                Μποφρδαλασ Παναγιϊτθσ  
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